
het tartani. Nagy előnye továbbá a tagosításnak, hogy a munkában időt lehet kímélni. A tagosítás által a 
nemzet gazdasága igen nagy mértékben emelkednék." 

A Budapesti Hírlap 1856. évi számaiban A magyar biztosító-intézetek átalakításáról című cikksoro-
za ta je len t meg. A legnagyobb elismerés hangján szól a biztosító társulatokról, mert ezek - úgymond -
másokon akarnak segíteni, anélkül, hogy haszonra törekednének. Véleménye szerint erre a legalkalma-
sabb lenne a magyar és az erdélyi kölcsönös biztosító társulatot egy testben egyesíteni, s szabályzatai-
kat az eddigi tapasztalatoknak megfelelően átalakítani. (Erdélyben és az anyaországban ekkor három 
kölcsönösen biztosító társulat működött.) 

1856-ban ismét megakarta indítani Magyarország statisztikai, földrajzi és történeti áttekintését fel-
dolgozó sorozatát. Ráeszmél arra. hogy a fejlődés következtében már maga is alig ismer rá régi munkái-
ra. Úgy tervezte, hogy ez a sorozat négy kötetes legyen, az ország kerületei alapján: Dunántúli. 
Dunáninneni. Tiszántúli. Tiszáninneni kerület. Az utolsó kötet betűrendes mutatót tartalmazna, s egyút-
tal topográfiai szótár is lenne. A négy kötetből megjelent az első. a Dunántúli kerület. 1856-66-ban. 
Pesten, a többi elmaradt. 

1857-ben jelent meg negyedik nagy műve. Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi leírása. 
Bár ebben nem tért el a korábbi. Magyarország statisztikája című munkájától, de már rányomja bélye-
gét az osztrák centralizáció fénykora, hogy az ország csak mint provincia jelenik meg. 

1959-ben újabb nagy vállalkozásba kezd. de ez a munkája is csonkán maradt. Címe: Magyarország 
1859-ben. statisztikai, birtokviszonyi és topographiai szempontból. Látni lehet, hogy Fényes Elek se 
újabbal, se nagyobbat nem tervelt régebbi geográfiai szótáránál. Csak az I. kötet hét füzete jelent meg: 
Trencsén. Szolnok, D.-Bihar. Sáros. E.-Bihar. Komárom. Győr és Esztergom vármegyék. Megfosztva 
hivatalától, nehéz megélhetése, keresetre szorulása kényszerítette e munkák elvégzésére. 

Ebben az időszakban az osztrák kormány a többi ausztriai provincia mintájára szervezte át Magyar-
országot. A bekért statisztikai adatokat Bécsben dolgozták fel. s azokat manipulálták. Amikor 1860 tá-
ján megindult a nemzeti küzdelem, az osztrák szakemberek kezdték Magyarország ellen fordítani a sta-
tisztikai adatokat, meghamisítva azokat. Fényes Elek újra kiállott ez ellen, kimutatva, hogy sokan hami-
sítják ellenünk a statisztikát, csakhogy a törzsökös magyarság számát leolvaszthassák: egyenként veszi 
elő az írókat és megcáfolja a hamis adataikat. Elete vége felé tevékenyen részt vett abban a bizottság-
ban, amely az Országos Statisztikai Hivatal felügyelete alatt szerkesztette s adta ki 1876-ban a Helység-
névtárat. Kitűnő emlékezőtehetsége öreg korára sem hagyta el. s éles ítéletével kitűnő szolgálatot tett 
ez ügyben is. 

Nagy szegénységben. 1876. július 23-án halt meg Újpesten, jeltelen sírba helyezték örök nyugalom-
ra. 

A magyar statisztika és honismeret megalapítója példakép minden honismereti és helytörténeti kuta-
tó számára. Kutatásaink során úton-útfélen beleütközünk és belekapaszkodunk Fényes Elek statisztiká-
jába, az általa összegyűjtött és leírt adatokba, megállapításaiba, legyen az a népesség, iskolahálózat, 
földgazdálkodás, mezőgazdasági termelés, állattartás, erdőgazdálkodás, ipari termelés, s mindezt tele-
pülésekre lebontva. Ezek az adatok számunkra nélkülözhetetlenek. Mert bár az adatok elévültek, de egy 
helytörténész számára kiindulópont, összehasonlító alap. értékes információ, ugyanakkor példakép, ho-
gyan kell összegyűjteni és feldolgozni különböző adatokat. Leírásai, föld- és népismerete ma is érvé-
nyesek. nem vesztették el értéküket. így statisztikai és földrajzi művei ma is alapvető források. 

Dukrét Géza 

Kőváry László, 
Erdély neves magyar történésze 

Kőváry László a XIX. századi Erdély magyar művelődéstörténetének legjelentősebb személyisége 
rendkívül sokirányú tevékenységet fejtett ki. Nevezték őt történettudósnak, hiszen ő volt korának leg-
nagyobb erdélyi magyar történésze, de ugyanakkor nevezték filozófusnak, geneológusnak. irodalom-
történésznek. közgazdásznak, műemlék-felügyelőnek, politikusnak, régésznek, statisztikusnak, tan-
könyvírónak. újságírónak is. 



Hosszú élete során - 1839-től 1907-ig negyven önálló könyvet publikált és több száz hosszabb-rövi-
debb cikket, tanulmányt közölt. Több neves t ö r t é n é s z - köztük Szilágyi Sándor. Nagy Iván. Márki Sán-
dor - mesterének vallotta. Igaza van életrajzírójának. Márki Sándornak, amikor őt a korabeli Erdély 
legmunkásabb írójának tartotta, aki hosszabb ideig egymaga végezte az erdélyi magyar történetírás 
összes feladatait. 

Munkásságának elismeréseként 1883-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjainak so-
rába választotta. 1901-ben pedig a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tiszteletbeli böl-
csész-doktori címmel tüntette ki. Kolozsváron. 1907. szeptember 25-én - nyolcvannyolc éves korában 
- hunyt el. Halálának 100 éves évfordulóján idézzük fel emlékét. 

Kővárv László 1819. júl ius 17-én született Tordán. Édesapja Kőváry László szűcsmester, aki nehéz 
anyagi helyzete ellenére mind a hat gyermekét taníttatta. A fiatal Kővárvra nagy hatással volt a Tordai 
Unitárius Kollégium és annak neves tanára. Aranyosrákosi Székely Sándor a hexameteres nemzeti 
eposz úttörője. 1836-ban tanulmányait a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban folytatta, ahol tanára. 
..szellemi szülőatyja". Brassai Sámuel irányította lépéseit a história felé. Brassai professzor keze alól 
került ki az erdélyi reformkori nemzedék több kiválósága. Kőváry mellett a természettudós Bcrde 
Áron. a történész Jakab Elek. a népdalgyüjtő Kriza János és még sokan mások. 

1840-ben a Kolozsvári Református Kollégiumban jogot tanult, majd Marosvásárhelyen volt jurátus-
ként táblai gyakornok. A jogászi pálya nem vonzotta, házitanítóként folytatta pályáját, később pedig 
Tiltsch János kolozsvári könyvkiadó korrektora lett. 

1848-ban mint az erdélyi márciusi ifjúság reprezentánsa a politika vonzáskörébe került és részt vett 
a szabadságharc eseményeiben: Pesten ott találtuk az első népképviseleti országgyűlésen, majd jelen 
volt az agyagfalvi székely nemzetgyűlésen, az emlékezetes kökösi csatában. Debrecenben Kossuth sze-
mélyesen nevezte ki „tábori történeti jegyző"-vé. 1849 márciusában Bem seregének hadtudósítója. A 
szabadságharc bukása után bujdosás, majd rövid fogság következett. Szabadulását követően inkább 
már csak tudománymüveléssel és tudományszervezéssel foglalkozott. 

Kőváry Lászlót az erdélyi olvasóközönség honismereti íróként ismerte meg Teke népszokásaival, 
1837 című írásának közreadásakor. Az utazások divatja, az útleírás a reformkori Erdély irodalmának 
sajátos jelensége volt. mely a természet szépségeinek, a múlt emlékeinek, a néprajz tárgyi és szellemi 
értékéinek megismertetése mellett az időszerű gazdasági-társadalmi kérdésekét is az olvasó elé tárta. 

Kővárv igazi elismertséget a Székely honról (1842) írott könyvének megjelenésével nyert. Csaknem 
negyed századdal Orbán Balázs előtt szerzőnk könyvében 47 nevezetes székely emlékhelyet mutat be 
az olvasónak. A tájak, emlékek és a róluk szóló legendák színes leírása mellett könyvében visszatérő 
motívum a hazai állapotoknak a fejlettebb külfölddel való összehasonlítása. Ez a módszer egyértelmű-
en utal Bölöni Farkas Sándor észak-amerikai útleírására mint a reformkor nemzedékének ihlető forrá-
sára. 

Ezt követően az egész Erdélyt felölelő összefoglaló honismertető munka megírásához lát hozzá, 
mely Erdély régiségei címmel 1852-ben lát napvilágot. Kőváry müvében szűkebb hazájának nevezete-
sebb helyeit, a hozzájuk kapcsolódó történelmi eseményeket, regéket, hagyományokat tárja az olvasó 
elé. Szerzőnk levéltári kutatásainak eredményeit, olvasmányaiból összegyűjtött adatait ötvözte helyszí-
ni megfigyeléseivel és ezáltal felbecsülhetetlen értékű forrásanyagot bocsátott a szakemberek rendelke-
zésére. Neki köszönhetően ismerjük egyes ma már elpusztult vagy hozzáférhetetlen építészeti emlékün-
ket. A kötet hiánypótló úttörő munka, mely először vállalkozott „Erdély gazdag de ismeretlen múzeu-
mának" ismertetésére, általa a szerző az erdélyi művészettörténet egyik megalapítója lett. A szélesebb 
értelemben vett olvasóközönség is nagy elismeréssel fogadta ezt az. úttörő honismereti kiadványt, bőví-
tett változata még két alkalommal megjelent (Erdély építészeti emlékei. 1866 és Erdély régiségei és tör-
ténelmi emlékei. 1892 címmel), német nyelvre is lefordították. 

Kőváry László Erdély természeti szépségeinek bemutatására is elsőként vállalkozott. „Mennyi szép 
táj. mennyi regés esemény, bájoló rege kínálkozik a hon határaiban" írta 1853-ban megjelent Erdély föl-
de ritkaságai című müvében. A természettudományos munka és szerzőjének célja nem egy pontos fel-
mérés elkészítése, hiszen az általa leírt 181 hely csupán töredéke Erdély természeti nevezetességeinek, 
szándéka inkább az olvasók figyelmének felkeltése volt. Ezért szenvedélyes az író hangja, amikor a 
Szent-Anna tó festői látványáról, az Erdélyi-érchegység sziklás rengetegeiről. Verespatak aranybányá-
szatáról. a Mezőség tájairól ír. 

A honismerethez kapcsolódnak Kőváry László néprajzi kutatásai is. A romantika szellemét ápoló 
szerző a történelmi színterekhez, eseményekhez kötődő mondák, legendák, népmesék és dalok tekinte-
tében rendkívül fogékony volt. Gyűjtésüket és kutatásukat programszerűen végezte, véleménye szerint 
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ez az anyag a nemzeti mitológia részét alkotja, amelyből idővel összefüggő nemzeti eposz állítható 
össze, annál is inkább, mert mindegyik történelmi eseményekhez, személyiségekhez kapcsolódik. Ez 
az elképzelés a maga korában nem volt irreális, gondoljunk csak arra, hogy a Kalevalát - a finnek nem-
zeti eposzát - is eredeti népköltési gyűjtés alapján állították össze! Kőváry legendagyüjteménye és er-
délyi anekdotakincse Száz történelmi regék és történelmi adomák címmel látott napvilágot 1857-ben. 
Kezdeményezője volt az erdélyi szervezett honismereti mozgalomnak: az eszme 1859-ben valósult 
meg és Kolozsváron megalakult az Erdélyi Múzeum-Egvlet. majd 1891-ben az Erdélyi Kárpát Egyesü-
let. 

Kőváry Lászlót a tudományos világ, de a nagyközönség is elsősorban mint történészt ismerte. Leg-
olvasottabbak történeti müvei voltak, és a korabeli tudományos életben a legnagyobb elismerést, az 
akadémiai tagságot is történészként nyerte el. Ő maga is a történelemtudomány müvelését tartotta leg-
nagyobb szenvedélyének. A történész Kőváry kezdetben mint biográfus-életrajzíró mutatkozott be: elő-
ször szellemi elődjének. Bölöni Farkas Sándornak állított emléket, majd kora alig ismert nagyjairól kö-
zölt életrajzot, a politikus Wesselényi Miklósról, a tudós Bolyai Farkasról, a tanár Méhes Sámuelről, a 
kolozsvári tudományegyetem első rektoráról Beide Áronról és a híres erdélyi polihisztorról Brassai Sá-
muelről. ez utóbbiról 1897-ben könyvet is írt. 

A „családi levéltárak hétlakatos titkait megzörgető" Kőváry 1854-ben „Erdély nevezetesebb 
családai" címmel fontos müvet tett le az olvasó asztalára. A betűrendben szedett genealógiai kézi-
könyv 257 erdélyi magyar család történetét foglalta össze. A gazdag levéltári anyagot, leszármazási 
táblázatokat, címerrajzokat tartalmazó könyv meggyőzi az olvasót, hogy a szerző elérte a célját: megír-
ta az első erdélyi magyar családtörténetet, mely nagy ösztönzést adott a további ilyen jellegű kutatások-
nak, többek között Nagy Iván munkásságának is. 

Történetírói tevékenységének érettebb szakaszát nagyszabású összefoglalók jellemezték. Előbb 
nemzedéke sorsformáló élményének az 1848—49-es szabadságharcnak eseménykrónikáját foglalta 
könyvbe. Műve Erdély története 1848-49-ben címmel 1861-ben jelent meg mint az itt élő népek küz-
delmének első magyar nyelvű értékelése, mely megelőzte Jakab Eleknek és Márki Sándornak hasonló 
tárgyú könyveit. Munkája az események hű tolmácsolásával tűnt ki, a szemtanú szubjektivitása nem 
zárta ki a tárgyilagos szemléletet. Megállapította, hogy a sok nemzetiségű Erdély a szabadságharcban 
csak valamennyi lakójának együttes küzdelme által remélhetett volna sikert. 

Kőváry László főműve az Erdély történelme 1859-1866 között hat kötetben jelent meg. A kihívást 
számára az jelentette, hogy Benkő József latin nyelvű históriája (Transsilvania Specialis, 1778) óta az 
összefoglaló témákat történészeink mellőzték, még a XIX. század első felének kitűnő erdélyi forrásfel-
tárói sem vállalkoztak szintézis írására. Ebben az esetben is ő vállalta az úttörő szerepét. 

Kőváry könyve bevezetőjében az erdélyi történetírást tekinti át, a forráskiadványokat, kútfőket és 
nevesebb történetírókat ismerteti, majd a második kötet elején bemutatja a legfontosabb erdélyi levéltá-
rakat. A hatkötetes munka Erdély történetét tárgyalja a legrégibb időktől az 1848-as szabadságharcig. 
Az eseményeket általában egy-egy jelentős történelmi személyiséghez kapcsolja, de az elmúlt korokat 
mindig több oldalról világítja meg. Rendkívül gazdag tényanyagából általában helyes következtetése-
ket von le, de időnként kitart az események romantikus értelmezésénél. így például eredetinek fogadja 
el a Csíki Székely Krónikát, mely a székelyek szkíta-hun eredetét próbálja bizonyítani. 

Munkájának legértékesebb része a fejedelemség koráról szól. mely szerinte Erdély igaz. története és 
„örök igazságú eszméket képvisel". Az utolsó kötet a Gubernium időszakával foglalkozik, amelynek 
ábrázolásához már nem kereshetett „ragyogó színeket", hiszen ez a vallási türelmetlenség korszaka 
volt. 

Történészi hivatása mellett művelődéspolitikai feladatokat is magára vállalt. Erdély magyar népok-
tatását tankönyvek írásával kívánta segíteni. Györké könyvtárának könyvecskéi - Györké geográphiája 
és históriája Erdélyről. Györké históriája Erdélyről- korának legnépszerűbb elemi iskolai tankönyvei 
voltak. 

Az úttörés munkáját, mint statisztikus is elvégezte, pedig tisztában volt vele. hogy egy erdélyi sta-
tisztikai mű megírása nagy nehézségekkel jár. mint megjegyzi „a statisztikai író ... setétben jár". Az 
1847-ben megjelent müve az Erdélyország statisztikája az első erdélyi tudományos statisztikai áttekin-
tés, ugyanis Fényes Elek néhány évvel korábban megjelent statisztikai monográfiája nem terjedt ki Er-
délyre. Művében a természeti-földrajzi viszonyok áttekintése mellett Erdély korabeli gazdasági-társa-
dalmi állapotáról fest hű és elgondolkodtató képet. Az elmaradott gazdasági helyzetből - véleménye 
szerint - csak az iparosítás jelenthet kiutat: „ha gyárak hónává váland Erdély - írta - boldogul megél-
het. boldogabbul. mint a sovány föld szűk adományából". 
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Sokoldalú munkásságára jel lemző, hogy a XIX-XX. század fordulóján az újságírás nesztorának is 
tekintették, joggal , hiszen 1848-tól 60 éven át volt alapítója, szerkesztője, munkatársa különböző la-
poknak a kolozsvári Ellenőrtől a pesti Magyar Hírlapon át Erdély egyik hangadó lapjáig a Korunkig. 

Kőváry László méltatásakor szólnunk kell Kolozsvár város életében, a városszépítés irányításában 
betöltött szerepéről. Az ő nevéhez fűződik Kolozsvár befásítása. részt vett Erdély legszebb főterének a 
Szent Mihály templomot övező területnek rendezésében, a Sétatérnek és a házsongárdi Pantheonnak 
csinosításában. A lelkes városgazdának maradandó alkotása Kolozsvár egyik városnegyedének a 
Kőváry-telepnek létrehozása volt. A Fellegvár északi oldalán fekvő birtokát felparcelláztatta és az itt 
épített öt utcányi házakat kedvező törlesztési feltételek mellett a vasutasoknak jutatta. 

Befejezésül feltehetjük azt a kérdést, hogy Kőváry László népszerűségének magyarázata miben rej-
lik és ki is volt ő tulajdonképpen? 

Márki Sándor szerint Kőváry nagy hatásának titka abban állt, hogy a történelemnek mindig arról a 
kérdéséről írt. mely az erdélyi magyar olvasóközönséget legjobban érdekelte és amire korában a legna-
gyobb igény mutatkozott. Akadémiai székfoglalójában a művelődéstörténeti beállítottságú történetírás 
fontosságát hangsúlyozta, nyolcvanéves korában ars poeticáját a következőképpen fogalmazta meg: 
..Ha mar mégis szöveg kell itt. az emberi élet véghatárán ... elmondom magam, hogy mi szerettem volna 
lenni. író. erdélyi író, Erdély leírója, ismertetője". 

Sebestyén Kálmán 

Bonyhádi emlékek a száz esztendeje 
született Sárdy Jánosról 

1935-ben harmincnégy évi szolgálat után nyugdíjba vo-
nult a bonyhádi katolikus egyházközség kántortanítója. 
Schlenker Mihály. Az udódválasztás feszült politikai légkör-
ben zajlott. Bonyhádon és a környékbeli németajkú falvak-
ban ekkoriban már felerősödött a pángermán propaganda. A 
tavaszi országgyűlési képviselőválasztáson a germán kultúr-
foiényt hirdető Bäsch Ferenc helyi képviselőjelölt 42.5 szá-
zalékot ért el. 

A „volksdeutsch" szemlélet erősödése hatott a bonyhádi 
kán torválasztásra is. A két pályázó egyike Bonyhád környéki 
(cikói) sváb származású tanító, a vetélytársa pedig az ugyan-
csak Tolna megyei születésű dunaföldvári másodtanító, 
Sárdy János volt. A bemutatkozó szereplésen nagy sikert 
aratott a 28 éves Sárdy fellépése, megjelenése, szárnyaló te-
norja. ám a „volksdeutsch" propaganda és a csapravert bo-
roshordók befolyása győzött: Sárdy vesztesként távozott, pe-
dig az ellenfelének hangja nem vette fel a versenyt az övével. 

E kudarc ellenére Sárdy János művészi pályája gyorsan _ ú'hen Mo art 
ívelt fölfelé. Ha kántortanító nem lehetett is Bonyhádon, opageno szerepeen, o~ai 
1936-ban a Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa, két év ^azsfuvola cimu operajaban 
múlva pedig szerződött rendes tagja volt. Bonyhádi hívei 
nem felejtették el: a Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Kör. valamint a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének bonyhádi csoportja meghívta Sárdy János operaénekest vendégszereplésre, amit ő el is 
fogadott, és óriási sikert aratott a tenoráriákkal. Férfias megjelenése, színészi képessége, humora, vidé-
kies kiejtése, sajátos énekhangja hamarosan az egész országban népszerűvé tette. Operák, operettek, 
daljátékok, filmek főszereplője volt évtizedeken át. Az érdemes művész 62 évet élt. 1907-től 1969-ig. 
Születésének századik évfordulóján a bonyhádiak tisztelettel idézik fel Sárdy János emlékét. 

Aki hallott hajdanán falusi kántortanítókat énekelni, elmélázhat azon: hány fiatal tehetség, gyönyörű 
énekhang futhatott volna be hasonló művészpályát. 

Kohü László 
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